WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-W O.7570.635.2020.M K

Wrocław, dnia Ą, U

marca 2021 r.

OBW IESZCZENIE
W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

W ojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustaw y z dnia 24 kw ietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie term inalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w zw iązku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępow ania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.),
zawiadam iam ,
że w dniu 12 marca 2021 roku została wydana przez W ojew odę Dolnośląskiego
decyzja adm inistracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchom ości położonej w gm inie Czernica, obręb
D obrzykowice, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 341/326 na rzecz
w spółwłaścicieli przedmiotowej nieruchom ości.
Z treścią wydanej decyzji W ojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości
odszkodow ania strony m ogą się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego U rzędu
W ojewódzkiego we W rocławiu, Plac Pow stańców W arszawy 1, pokój 2103 w godzinach od
9.00 do 14.30.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K odeksu postępow ania
adm inistracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uw aża się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obw ieszczenia na tablicy
ogłoszeń Dolnośląskiego U rzędu W ojewódzkiego we W rocławiu i U rzędu Gminy i M iasta
Gryfów Śląski, oraz stronach internetowych ww. urzędów.
Równocześnie wskazuję 26 m arca 2021 r. jako dzień, w którym niniejsze
obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy ogłoszeń i stronach internetow ych
Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocław iu oraz U rzędu Gminy w Czernicy.
Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji będzie uważane za dokonane ze skutkiem
praw nym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 10 kwietnia 2021 r.

